
ART. 101 - Reținerea impozitului din venitul din pensii 

(1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligația de a calcula lunar impozitul aferent 
acestui venit, de a-l reține și de a-l plăti la bugetul de stat, potrivit prevederilor 
prezentului articol. 

(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului 
impozabil lunar din pensii. 

(3) Impozitul calculat se reține la data efectuării plății pensiei și se plătește la bugetul de 
stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. 

(4) Impozitul reținut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii. 

(5) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reținut se 
stabilește prin împărțirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă 
pensia. 

(6) Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea 
calculării impozitului datorat, reținerii și plății acestuia. 

(7) Veniturile din pensiile de urmaș vor fi individualizate în funcție de numărul acestora, 
iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaș. 

(8) În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii stabilite 
pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului 
impozabil lunar și se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare la data plății, și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în 
care s-au plătit. 

(9) În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sumelor 
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor 
judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și 
executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii 
curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reținut fiind 
impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a 
contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, și a sumei 
neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății. 

Impozitul se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare la data plății veniturilor respective. Impozitul astfel reținut se plătește până la 
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile. 

(10) Impozitul pe veniturile din pensii se reține și se plătește la bugetul de stat. 

(11) Plătitorul de venituri din pensii este obligat să determine valoarea totală a 
impozitului anual pe veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil. 

ART. 102 - Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației 
unei sume din impozit 

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din 
impozitul stabilit la art. 101 alin. (11), pentru susținerea entităților nonprofit care se 
înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea 
de burse private, conform legii. 

(2) Obligația calculării, reținerii și plății sumei prevăzute la alin. (1) revine organului 
fiscal competent. 

(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) se stabilește prin ordin al 
președintelui A.N.A.F. 


